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حملة حجابي   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حملة حجابي - 10المحاضرة :  - األردن  -مختلفة 

2014 -01-10  

الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد ، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین ، وعلى 

  المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، و ارَض عنا وعنھم یا رب العالمین .صحابتھ الغر 

  النوال و الكمال و الجمال مطلب كل إنسان على وجھ األرض :

أیھا الشباب الكرام ، أیتھا الشابات الكریمات ، 

بادئ ذي بدء الشباب قوام األمة ، والشباب 

مستقبل األمة ، وحینما یلبي أولو األمر 

اجاتھم الطبیعیة والمحقة تنھض األمة وكأن ح

  نھوض األمة منوط بالشباب .

أیھا األخوة الكرام ، الحقیقة الدقیقة والثابتة أن 

أي إنسان على وجھ األرض یحب النوال و 

الكمال والجمال ، ھكذا فطرنا وھكذا جبلنا ، 

ا بھ عالقة ، نحب النوال والكمال ، نحب العطاء ، الذي یعطینا نحبھ ، نحب اإلنسان الكامل لو لم تكن لن

ونحب الجمال ، ألن هللا جمیل یحب كل جمیل ، ولكن ھناك تحفظاً دقیقاً جداً حول الجمال البشري ، قد 

تنظر إلى وردة وتستمتع بھا وال تحتاج إلى شيء آخر ، إال أن الجمال البشري فیھ قوة جاذبة كالتیار 

جذب ما حولھ لثمانیة أمتار ، فلئال ینجذب اإلنسان إلى تیار عالي عالي التوتر ، یمكن لھذا التیار أن ی

التوتر ینھي حیاتھ ال بد من ھامش أمان بینك وبینھ ، ھامش األمان یتمثل في ھذا الدین العظیم ، بغض 

  البصر للشباب ، والحجاب للشابات .

ولكن اآلیة تنھي عن االقتراب من أیھا األخوة الكرام ، لذلك لیس في القرآن الكریم آیة تنھى عن الزنا ، 

  الزنا ، وھذا ملمح دقیق في القرآن الكریم :

نَى ﴾   ﴿ َوال تَْقَربُوا الّزِ

  ] 32[ سورة اإلسراء: 
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معنى ھذا یوجد ھامش أمان إذا تجاوزتھ قد ال تملك نفسك ، فالخلوة محرمة في اإلسالم، الخلوة تزیل 

ام الفقھ لوجدت أن كل شيء یلغي ھذا الھامش محرم ، الحواجز ، إطالق البصر محرم ، لو تتبعت أحك

ً ، ما من شھوة أودعھا هللا في  ألن ھذا الدین دین هللا ، لكن أنا أقول لكم كلمة وأعني ما أقول تماما

   اإلنسان إال وجعل لھا قناة نظیفة تسري بھا ، إذاً لیس ھناك حرمان في اإلسالم ، ھناك تصعید للمیول .

  یبدأ بغض البصر :طریق حفظ هللا 

أیھا األخوة الكرام ، الكالم الذي اتمنى أن یكون واضحاً أنني عثرت على كلمة للسید المسیح یقول فیھا : 

الشریف ھو الذي یھرب من أسباب الخطیئة ، فلذلك ھذا الھامش ، ھامش األمان الذي أراده هللا عز 

  وجل ورد في القرآن الكریم :

  غُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َویَْحفَُظوا فُُروَجُھْم ﴾﴿ قُْل ِلْلُمْؤِمنِیَن یَ 

  ]30[ سورة النور: 

وكأن بعض علماء التفسیر فھم أن طریق 

الحفظ یبدأ بغض البصر ، غض البصر 

  للمؤمنین والمؤمنات ، للشباب والشابات .

شيء آخر : ما من شيء أحب إلى هللا تعالى 

اھي من شاب تائب ، في نص آخر :" إن هللا یب

المالئكة بالشاب التائب یقول : انظروا عبدي 

ترك شھوتھ من أجلي" . وما الذي رفع ھذا 

النبي الكریم سیدنا یوسف وقد دعتھ امرأة ذات 

منصب وجمال فقال : معاذ هللا إني أخاف هللا رب العالمین ؟ ألنھ قال : معاذ هللا إنھ ربي أحسن مثواي 

  أي شاب وشابة : كان في أعلى علیین ، لكن أنا أطمئن

  (( ما ترك عبد شیئاً � إال عوضھ هللا خیراً منھ في دینھ ودنیاه ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]

أذكر قصة قبل أربعین عاماً تقریباً ، مكتبة فیھا شاب یدیرھا جاءتھ فتاة أشارت بعینیھا أن یتبعھا ، أخطأ 

م الماضي مع أبیھ ، فعاد من توه ، یقسم با� العظیم أن وتبعھا ثم تذكر أنھ حج بیت هللا الحرام في العا

أحد وجھاء الحي في الیوم التالي قال لھ : یا بني ھل أنت متزوج ؟ قال : ال ، قال لھ : عندي فتاة تناسبك 

جداً ، ھو ظّن أن بالفتاة شیئاً دون المستوى حتى عرضھا علیھ ، فلما أرسل أمھ إلى ھذا البیت ، وجدت 
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ئعاً جداً ، جمال وكمال و ثقافة ، و كانت زوجتھ ، ھذه القصة أرویھا ال أحد ینتظر ان یطرق شیئاً را

  علیھ الباب لكن :

  (( ما ترك عبد شیئاً � إال عوضھ هللا خیراً منھ في دینھ ودنیاه ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]

  اإلنتاج العقلي والشعوري للبشریة علم وفلسفة وفن :

أنا أقول كلمة لعلي أصیب أو ال أصیب : زوال 

الكون أھون على هللا من أن تدع شیئاً � ثم ال 

تجد خیراً منھ في طاعة هللا ، مستحیل وألف 

ألف مستحیل أن تعصیھ وتربح ، ومستحیل 

وألف وألف مستحیل أن تطیعھ وتخسر ، ھذه 

حقیقة ، من مسلمات ھذا الدین أنك تتعامل مع 

ت واألرض ، تتعامل مع رب خالق السموا

العالمین ، تتعامل مع من بیده كل شيء ، 

الكبار والصغار ، واألقویاء والضعاف ، واألقرباء واألباعد ، كلھ بیده ، لذلك اآلن سوف أدخل في 

بعض المقدمات التي ال بد منھا ، اإلنتاج العقلي والشعوري للبشریة ھو في الحقیقة علم وفلسفة وفن ، 

ھو كائن ، والفلسفة ما یجب أن یكون ، والفن ما ھو ممتع ، وھناك أشیاء في الحیاة الدنیا ال تعد العلم ما 

وال تحصى سمح هللا لنا أن نستمتع بھا من دون حرج ، من دون شعور بالخطأ ، وھناك نوع من الجمال 

ت ، من أجل المستقبل ، ھو الجمال البشري ، لھ قیود ، لھ قیود من أجل سعادة البشریة ، أفراداً ومجتمعا

للتقریب أیة شھوة أودعھا هللا فینا لك أیھا اإلنسان وأنت مخیر أن تستمتع بھا مئة وثمانین درجة ، ھذا 

الشرع العظیم سمح لك بمئة درجة، وبعد ھذه المئة ھناك تحریم ، سمح لك أن یكون لك زوجة ومحارم 

رة تجد ما الذي سمح هللا لك بھ في ھذا الموضوع افتحوا كتب الفقھ في باب المحارم ، ھناك أبواب كثی

  من الجمال البشري وما الذي نھاك عنھ ، فاإلنسان حینما یبقى في الشيء الذي سمح هللا بھ ھو في أمان.

  من یتبع ھواه وفق ھدى هللا ال شيء علیھ :

  لذلك المعنى الدقیق الدقیق في قولھ تعالى :

ِن اتَّبََع  ِ ﴾﴿ َوَمْن أََضلُّ ِممَّ َن �َّ   َھَواهُ بِغَْیِر ُھًدى ّمِ

  ] 50[ سورة القصص اآلیة : 
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المعنى المخالف : الذي یتبع ھواه وفق ھدى هللا 

ال شيء علیھ، اشتھى المرأة فتزوج، اشتھى 

المال فعمل عمالً مشروعاً، لیس في اإلسالم 

حرمان في اإلسالم تنظیم، ما من شھوة أودعھا 

عل قناة نظیفة تسري هللا في اإلنسان إال وج

خاللھا. فالشھوات قوة دافعة أو قوة مدمرة، 

ھي حیادیة بحسب طریقة استخدامھا، لو إنسان 

سأل ھل المال نعمة أم نقمة ؟ نقول: لیس نعمة 

  ولیس نقمة، موقوف على طریقة كسبھ وإنفاقھ، ألن اإلنسان یمیل میالً فطریاً للمال، قال تعالى :

ِ ﴾﴿ َوَمْن أََضلُّ ِممَّ  َن �َّ   ِن اتَّبََع َھَواهُ بِغَْیِر ُھًدى ّمِ

  ] 50[ سورة القصص: 

ھواه شھوتھ ، لعل بعضكم درس الشریعة ألیس في ھذه اآلیة معنى مخالف ؟ معنى عكسي ؟ نعم ، أي 

الذي یتبع ھواه وفق ھدى هللا ال شيء علیھ ، وفي بالد المسلمین یوم العرس تطلق المركبات أبواقھا ، 

لشيء وفق منھج هللا ، وفق ما أراد هللا عز وجل ، تتصور هللا عز وجل أودع في اإلنسان شھوة ھذا ا

ومنعھ منھا ؟ مستحیل ، أودع فیھ الشھوات وجعل لھذه الشھوات مصارف راقیة ، قنوات راقیة ، ففي 

عجیزیة أمام أي مكان في العالم اإلسالمي إن كان النكاح التغى السفاح ، وإذا وضع المجتمع قیوداً ت

  النكاح كان السفاح :

ُجوهُ... ))   (( إِذَا َخَطَب إِلَْیكُْم َمْن تَْرَضْوَن ِدینَھُ َوُخلُقَھُ فََزّوِ

  [ الترمذي و ابن ماجھ عن أبي ھریرة ]

  العمل على حّل مشكالت الشباب ألنھم عماد األمة و مستقبلھا :

اآلن دقق ھذا النبي الكریم قبل ألف وأربعمئة 

  قال :عام 

(( ... إِالَّ تَْفعَلُوا تَكُْن فِتْنَةٌ فِي اْألَْرِض َوفََساٌد 

  َعِریٌض ... ))

  [ الترمذي و ابن ماجھ عن أبي ھریرة ]
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ھذه الحاجة تلغى ؟ ال ، ال تلغى تتحول إلى سفاح ، فإما أن ندعم النكاح بدءاً من أولي األمر وانتھاًء 

  ح أو یكون السفاح في المجتمع :بالشباب والشابات ، فإما أن ندعم النكا

ُجوهُ ، إِالَّ تَْفعَلُوا تَكُْن فِتْنَةٌ  فِي اْألَْرِض َوفََساٌد (( إَِذا َخَطَب إِلَْیكُْم َمْن تَْرَضْوَن ِدینَھُ َوُخلُقَھُ فََزّوِ

  ))...َعِریضٌ 

  [ الترمذي و ابن ماجھ عن أبي ھریرة ]

من الذھب  –وهللا في بلدة من بلدات الشام اجتمع وجھاؤھا ، واتخذوا قراراً أن مھر الشاب خاتم سحب 

ویسروا الزواج ، وأنا أعرف مؤسسات كثیرة تقوم بتیسیر الزواج إما بدعم مادي ، أو إقامة  -فقط 

یراً ، صار عرس جماعي لخمسمئة شاب ، أي ھناك وسائل كثیرة حتى ھذا المشروع بالشام توسع كث

  ھناك مؤسسات تقدم األثاث ، تعطي خصماً بمقدار خمسین بالمئة لھذا العرس الجماعي .

الحقیقة ما لم تقف األمة وقفة مشرفة في دعم 

ھذا المشروع ، ھل تصدقون أن في بعض 

البالد نسب العنوسة بلغت خمسین بالمئة ؟ 

وھذه من أكبر المشكالت التي یعاني منھا 

بي ، في بالد خمسون بالمئة ، في المجتمع العر

بالد ثمانیة عشر بالمئة ، في بالد عشرة 

بالمئة، ھناك خطأ بالمجتمع ، فأنتم إن شاء هللا 

حینما یبرمج الشاب نفسھ على طاعة هللا الشيء 

الطبیعي جداً أن یكافئھ هللا ، أنا بدأت بالشاب ، بزوجة صالحة تسره إن نظر إلیھا، تحفظھ إذا غاب عنھا 

، تطیعھ إن أمرھا ، وكذلك الشابة حینما تستر مفاتنھا عن الناس وتعبد هللا عز وجل أیضاً ھناك وعد لھا 

  بشاب مؤمن یعلي قدرھا ، ویحفظ دینھا ، أنت تعامل خالق السموات واألرض 

  

أنا أمضیت حیاتي في التعلیم ، وعلمت في 

ً ، أنا مع الشباب ،  ً تقریبا الجامعة ثالثین عاما

ب عماد األمة ، الشباب مستقبل األمة ، الشبا

الشباب القوة الفعالة في المجتمع ، ھؤالء 

اسمحوا لي أن أتحدث عنھم لھم ثالثة طلبات ، 

مسكن متواضع ، زوجة ، فرصة عمل ، ھل 

كالمي صحیح ؟ فإن وفرنا لھم ھذه الطلبات 
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هللا مجدھا التاریخي ، وإذا لم نھتم بھذا أصبح الشباب قوة دافعة ، قوة بانیة ، قوة تعید لھذه األمة إن شاء 

الطلب المعقول نحن أمام تطرفین ، تطرف تفلتي وتطرف تشددي ، التفلتي إباحیة ، والتشددي التكفیر ثم 

التفجیر ، والموضع خطیر یمس حاضر األمة ، یمس سالمة األمة ، أحیاناً أطلع على مشاریع للزواج 

ً ، بالد الشام معروفة سوریا ولبنان  - أجد شیئاً ال یصدق، في بالد الشام  واألدرن من بالد الشام طبعا

   مشاریع للزواج یفتخر اإلنسان بھا . - واألردن وفلسطین ، ھذه بالد الشام 

  حاجة اإلنتاج العقلي والشعوري لإلنسانیة إلى ضوابط :

لذلك اإلنتاج العقلي والشعوري لإلنسانیة علم 

أن یكون، فن ما ما ھو كائن ، فلسفة ما یجب 

ھو ممتع ، نوع من الجمال البشري یحتاج إلى 

ضوابط ، وھذا سبب مجیئي إلیكم لعرض ھذه 

ً الذي یزیل ھامش األمان  الضوابط ، أحیانا

بعض أنواع اآلداب اإلباحیة ، ھذه آداب 

ً درس في الشھادة  خطیرة جداً أنا ألّفت كتابا

الثانویة حوالي عشر سنوات بینت فیھ أن 

والفن الذي یحرك المشاعر الدنیا یمكن أن یسبب انھیاراً في المجتمع ، ویجوز لألدیب أو الكاتب  األدب

أو كاتب القصة أن یصور الرذیلة لكن على نحو نشمئز منھا ، أما إذا صورھا على نحو نعجب بھا فوهللا 

، ھناك مواقع إباحیة في ال أبالغ إن مجتمعاً بأكملھ قد یسقط بسبب ھذا األدب ، وھذا واقع األمة اآلن 

  االنترنیت ، قصص إباحیة ، عالقات إباحیة ، ھذا كلھ یضعف األمة ویضعف تقدمھا ونھضتھا.

ً على أن فیھ إثارة للغرائز ، ھذا  ً أنت تھاجم عمالً فنیا أیھا األخوة الكرام ، ھناك مالحظة دقیقة أحیانا

  مرة سیدنا عمر سجن شاعراً قال ھذا البیت :شيء طبیعي ، األخطر من ھذا العمل الفني تبدل القیم ، 

  و اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي دع المكارم ال ترحل لبغیتھا

***  

ھذا البیت دخل صاحبھ السجن ألنھ عّد أھجا 

بیت قالتھ العرب ، ما قولكم ھذا شعار كل 

إنسان اآلن ؟؟ ما دامت أموره الشخصیة 

األساسیة مؤمنة میسرة ، دخلھ كاف ، حاجاتھ 

، ال یعبأ بمن حولھ ، واالنسحاب من الشأن 

ً ، وفي  العام دفع بعض المسلمین ثمنھ باھظا
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بالدنا ، االنسحاب من الشأن العام لیس لي عالقة ، لیس لي عالقة ھذا خطأ كبیر فال بد من أن تھتم بأمر 

  المسلمین ، من لم یھتم بأمر المسلمین فلیس منھم .

رام ، خطورة األعمال الفنیة المتابعة في أي مكان في العالم اإلسالمي لیس في اإلثارة أیھا األخوة الك

ً إنسان مالھ  الجنسیة فقط ھناك خطر أكبر ھو الطرح الثقافي ، ھناك طرح ثقافي یغایر الدین ، أحیانا

القویة ، ھذا حرام ، مالھ غیر مشروع ، یریك بیتھ الفخم ، مركبتھ الفارھة ، حیاتھ الناعمة ، شخصیتھ 

عمل فني ، فأنت تشتھي ھذا الدخل غیر المشروع مع ھذا الواقع الرائع ، ھذا عمل فني ، فأحیاناً یقال : 

كان الغرب یجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما یریدون ، لكنھم اآلن یجبروننا بالقوة الناعمة المرأة 

  على أن نرید ما یریدون .

مل معقود على الشباب ، وهللا في ھذا البلد الطیب أنا أثني على حشمة الفتیات ، أنا أقول مرة ثانیة : األ

ألقیت محاضرات كثیرة في الجامعات ، وقد تكون كلیات غیر الشریعة ، وجدت األغلبیة في حشمة بالغة 

  جداً ، وھذا مما یمكن لكم أن تفتخروا بھ .

  التقلید في العقیدة غیر مقبول :

عالقة بین متغیرین ، مقطوع  -ونحن في صرح علمي  -بعض التفاصیل قالوا : العلم اآلن لو دخلنا في 

بصحتھا ، تطابق الواقع ، علیھا دلیل ، إذا ألغینا من ھذا التعریف الدلیل كان التقلید ، وال أكتمكم أن 

  التقلید في العقیدة غیر مقبول ولو كان صحیحاً لقول هللا عز وجل :

ُ ﴾﴿ فَاْعلَْم أَنَّھُ الَ     إِلَھَ إِالَّ �َّ

  ] 19[ سورة محمد: 

أنا أتحدث اآلن إلى الشباب والشابات ، في الدین بالعقیدة ال یوجد تقلید لكن من قلد عالماً في عاداتھ ، في 

  سلوكھ ، لقي هللا سالماً ھذا موضوع آخر ، أما في العقیدة هللا ما قال فقل ال إلھ إال هللا ، قال :

ُ ﴾﴿ فَاْعلَْم أَ    نَّھُ َال إِلَھَ إِالَّ �َّ

  ] 19[ سورة محمد: 

أي ماذا أقصد من ھذا الكالم ؟ أحدكم یحمل 

شھادة في الفیزیاء ، في الكیمیاء ، في الفلك ، 

ً في الجیولوج ، یا ، أنا أریده أن یكون موضوعیا

أنت بھذا االختصاص جید ، وقد تكون أمیاً في 

ني تخطیط الدین ، أنا أقول عن نفسي : أعط

قلب ال أرى فیھ إال خطوط متتابعة، فأنا أمي 
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في فھم ھذا التخطیط ، وقد یكون الطبیب المتألق الذكي جداً أمیاً في الدین ، ماذا أرید من ھذا الكالم ؟ 

أنت حینما تنال شھادة جامعیة وقد تكون جدیدة جداً ونادرة أنت قد تكون مع ھذه الشھادة الراقیة أمیاً في 

فال بد من طلب العلم الشرعي ، ال بد من أن تعرف من أنت ، أنت المخلوق األول عند هللا ، أنت  الدین ،

المخلوق المكلف ، أنت المخلوق المكرم ، وقد خلقك هللا لعبادتھ ، ما العبادة ؟ فال بد من أن تقف على 

ن الطائرة ومعھ مظلتھ ، قد كلیات الدین ، حقیقة الدین ، لكن مثالً للتقریب : ھذا المظلي ألقى بنفسھ م

ً ؟ ال ، قد یجھل ھل ھي من  یجھل ھذا المظلي لون قماش المظلة ، ھل یؤثر ھذا على ھبوطھ سالما

خیوط صناعیة أم طبیعیة ، ال یؤثر ، كم حبل للمظلة ؟ قد یجھل مئة نوع من خصائص المظلة إال شیئاً 

تح المظلة عبر عنھا العلماء ما یجب أن یعلم من واحداً إذا جھل طریقة فتح المظلة نزل میتاً ، طریقة ف

الدین بالضرورة ، فأنت طالب علم طب ، ھندسة ، علوم ، جیولوجیا ، شيء رائع جداً ھذا علم حرفتك 

المستقبلیة ، أما الدین فیحتاج إلى أن تطلب العلم الشرعي كي تعرف الحالل والحرام ، والخیر والشر ، 

عبر عنھ العلماء ما ینبغي أن یعلم من الدین بالضرورة ، فإذا ألغینا الدلیل  وما یجوز وما ال یجوز ، ھذا

كان التقلید ، والتقلید في العقیدة مرفوض، إذا ألغینا القطع كان الشك والوھم أو الظن ، الوھم ثالثون 

  بالمئة ، الشك خمسون ، الظن تسعون ، أما القطع فمئة بالمئة .

   وع بصحتھا تطابق الواقع علیھا دلیل .العلم عالقة بین متغیرین مقط

  الحق دائرة تتقاطع فیھا أربعة خطوط :

شيء آخر : لعل الحق دائرة تتقاطع فیھا أربعة خطوط ، خط النقل الصحیح ، أنت مع الدین ھناك نقل 

صحیح و نقل ضعیف ونقل غیر صحیح و نقل موضوع فال بد من أن تتعامل مع الدین بالنقل الصحیح ، 

لعقل الصریح ، ھناك عقل تبریري ، قد یأتي بلد قوي جداً یستعمر بلداً نفطیاً ویقول : جئنا من وخط ا

أجل الحریة ، كذب ھذا تبریر ، جئنا من أجل النفط ، الحقیقة دائرة تتقاطع فیھا أربعة خطوط ، أخطر 

العقل  موضوع في ھذه المحاضرة خط النقل الصحیح، ھناك نقل غیر صحیح ، نقل موضوع ، وخط

الصریح ھناك عقل تبریري، وخط الفطرة السلیمة ھناك فطرة منطمسة ، وخط الواقع الموضوعي ھناك 

  واقع مزور.

  فإذا أردت الحقیقة فعلیك بالنقل الصحیح ، والعقل الصریح ، والفطرة السلیمة ، والواقع الموضوعي.

  علة خلق اإلنسان :

لھم كلمات صدقوا وال أبالغ ھي الكفر بعینھ ، هللا خلقنا حتى  سألني إنسان لماذا خلقك هللا ؟ أكثر العوام

  یعذبنا ، ھكذا یقول الناس ، اسمعوا القرآن :
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  ﴿ إِالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلذَِلَك َخلَقَُھْم ﴾

  ]119[ سورة ھود:

خلقھم لیرحمھم ، خلقھم لیسعدھم ، خلقھم 

لجنتین ، جنة في الدنیا وجنة في اآلخرة، ھذه 

  ة الخلق :عل

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن ﴾   ﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ] 56[ سورة الذاریات: 

والعبادة طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، 

ما عبد هللا من أحبھ ولم یطعھ، وما عبد هللا من 

أطاعھ ولم یحبھ ، العبادة طاعة طوعیة ، 

  ینیة ، تفضي إلى سعادة أبدیة .ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یق

طاعة طوعیة ، خلقنا ونحن في قبضتھ ، حیاتنا بیده ، رزقنا بیده ، سعادتنا بیده ، شقاؤنا بیده ، من حولنا 

  بیده ، من فوقنا بیده ، األقویاء بیده ، ومع ذلك ما أراد أن تكون عالقتنا بھ عالقة إكراه : فقال تعالى : 

  

  یِن ﴾﴿ َال إِْكَراهَ فِي الدِّ 

  ] 256[ سورة البقرة: 

  أراد أن تكون عالقة حب :

  ﴿ یُِحبُُّھْم َویُِحبُّونَھُ ﴾

  ] 54[ سورة المائدة: 

  

  

أراد هللا جل جاللھ أن تكون العالقة الوحیدة بینھ وبین عباده عالقة الحب ، فلذلك: ابن آدم اطلبني تجدني 

یك من كل شيء . من أحبنا شيء ، وأنا أحّب إلفإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل 

  ، ومن طلب منا أعطیناه ، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا لھ وما لنا.أحببناه

ً فقد اصطلح مع هللا ، التھنئة  إذا رجع العبد إلى هللا نادى مناٍد في السموات واألرض أن ھنئوا فالنا

  الحقیقة لشاب اصطلح مع هللا .

   



10 

حملة حجابي   

  الحكمة من خلق الشھوات :

أیھا األخوة الكرام ، اآلن یقول أحدھم وسمعتھا 

كثیراً : لماذا خلق هللا فینا الشھوات؟ لو لم تكن 

فینا ھذه الشھوات لما كانت المعاصي ، أنا 

أقول العكس لوال الشھوات ما ارتقینا إلى رب 

األرض والسموات ، ھذه الشھوات ھي 

ود ، والشرع ھو المحرك ، والعقل ھو المق

الطریق ، وبال محرك ال یوجد حركة ، لذلك 

  قال تعالى :

ِة َواْلَخْیِل ﴿ ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّھَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنِیَن َواْلقَنَاِطیِر اْلُمقَْنَطَرِة ِمَن الذََّھِب َواْلِفضَّ 

َمِة َواْألَْنعَاِم َواْلَحْرِث ذَِلَك مَ  ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآَِب ﴾اْلُمَسوَّ   تَاُع اْلَحیَاِة الدُّْنیَا َو�َّ

  ] 14[ سورة آل عمران: 

مرة ثانیة : ما من شھوة أودعھا هللا في اإلنسان إال جعل لھا قناة نظیفة تسري خاللھا ، مرة كنت في 

ة ، السائق من طالب تركیا وأنا في عودتي إلى المطار باستانبول كان معي مرافق یتكلم اللغة العربی

: ل : ال وهللا غیر متزوج ، قلت لھالعلم لكن ال یتكلم اللغة العربیة قلت لھ : اسأل األخ ھل ھو متزوج؟ قا

قل لھ : الشیخ یدعو لك بزوجة صالحة تسرك إن نظرت إلیھا، و تحفظك إن غبت عنھا ، و تطیعك إن 

  م ال إلى المطار ، اآلن :أمرتھا ، فقال لھ السائق : أتمنى أن أوصلھ إلى الشا

  ﴿ فَِإْن لَْم یَْستَِجیبُوا لََك فَاْعلَْم أَنََّما یَتَّبِعُوَن أَْھَواَءھُْم ﴾

  ]50[ سورة القصص : 

﴾ ِ َن �َّ ِن اتَّبََع َھَواهُ بِغَْیِر ُھًدى ّمِ   ﴿ َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

  ] 50[ سورة القصص اآلیة : 

وفق ھدى هللا ال شيء علیھ ، باإلسالم ال یوجد حرمان لكن ھناك  قلتھا قبل قلیل : فالذي یتبع ھواه

تصعیداً ، ھناك نظافة و طھر و عفاف ، أي شيء من حیاتكم الیومیة ، یخطب اإلنسان یكتب العقد 

الرسمي الشرعي ، لكن العرس بعد شھرین أن ثالثة ، یزور بیت حمیھ یبقى للساعة الثالثة مع ابنتھم ال 

  ذا ؟ ألنھ منھج هللا ، ولكن ال تبقوا للساعة الثالثة .أحد یتكلم ، لما

  لذلك ورد :
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  (( وأفضل شفاعة أن تشفع بین اثنین في نكاح ))

  [الطبراني في الكبیر عن أبي رھم السمعي ]

العوام لھم كلمات ھي الكفر ، یقول : امش 

بجنازة وال تمش بزواج ، ال امش بزواج، ھذا 

كن المشكلة مع الزواج في صحیفتك ، مبارك ل

الشیوخ تدلھ على بیت یتزوج ویمضي خمس 

سنوات وھو في قمة السعادة ، ینزعج من 

زوجتھ مرة یأتي إلى الشیخ سیدي أنت دللتني 

علیھا ، لماذا بالخمس سنوات ما شكرتني ؟ مع 

  ذلك :

  (( وأفضل شفاعة أن تشفع بین اثنین في نكاح ))

  ] [الطبراني في الكبیر عن أبي رھم السمعي

  أي ممكن أن یقول شاب لصدیقھ : أنا عندي أخت مناسبة لك ، عیب ، ال لیس عیباً ، سیدنا شعیب :

  ﴿ قَاَل إِنِّي أُِریُد أَْن أُْنِكَحَك إِْحَدى اْبنَتَيَّ َھاتَْیِن ﴾

  ] 27[ سورة القصص: 

عالیة ، ومؤمن ، وممتاز ، أنا أرید أن أخالف التقالید والعادات بھذا الموضوع ، لك صدیق أخالقھ 

وعندك أخت ممتازة جداً ، قل لھ : عندي أخت تناسبك ابعت والدتك لتراھا ، حاول ان تكون سبباً في 

   زواج شرعي ، زواج مبارك .

  األوامر اإللھیة التي توصل إلى الجنة :

أخواننا الكرام وأنتم أیھا الشباب بكل سن ھناك 

دة لھ إنفاق أمر إلھي مھم ، الغني أول عبا

ً إال لیصل بمالھ إلى المال ، ما جعلھ هللا غنیا

أعلى درجات الجنة ، والقوي أول عبادة لھ 

إحقاق الحق ، بتوقیع یحل مشكلة ، وما جعل 

ً إال لیصل بقوتھ إلى أعلى  هللا القوي قویا

درجات الجنة ، والعالم ما جعل العالم عالماً إال 

، اآلن  لیصل بعلمھ إلى أعلى درجات الجنة
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  والمرأة التي تقوم بواجبھا تجاه زوجھا وأوالدھا تصل إلى أعلى درجات الجنة .

أخواننا الكرام ، من غض بصره عن محارم هللا ، الغني أول عبادة لھ إنفاق المال ، القوي إحقاق الحق ، 

تى إن هللا یباھي والعالم تعلیم العلم ، والشاب أنا أتصور أول عبادة لھ والتي یرقى بھا عند هللا ، ح

المالئكة بالشاب التائب یقول : انظروا عبدي ترك شھوتھ من أجلي . أول عبادة لكم أیھا الشباب إلى أن 

  یتفضل هللا علیكم بزوجة صالحة ، وكذلك الشابات غض البصر :

  ﴿ قُْل ِلْلُمْؤِمنِیَن یَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َویَْحفَُظوا فُُروَجُھْم ﴾

  ]30نور: [ سورة ال

  وكأن غض البصر طریق إلى ما ھو أكبر .

وة سنام اإلسالم ، ما ھي أیھا األخوة الكرام ، الرجال لھم عبادة أكبر عبادة وأرقى عبادة وھي ذر

؟ الجھاد ، وهللا ال أبالغ ، وهللا ال أبالغ ، وهللا ال أبالغ ، وھناك عبادة للنساء ال تقل عن عبادة العبادة

یتھا عبادة إعفاف الشباب ، فحینما تستر المرأة المؤمنة الطالبة المؤمنة كل مفاتنھا فھي الجھاد ، أنا سم

  تعبد هللا العبادة التي أقامھا بھا ، فلذلك غض البصر عند الشباب والحجاب عند الفتیات .

  الشھوة حیادیة إما أنھا قوة دافعة أو قوة مدمرة :

دیة ، ھي كصفیحة البنزین ، توضع في المركبة في أخواننا الكرام ، تعلیق لطیف : الشھوة حیا

المستودعات المحَكمة ، فإن سال البنزین في األنابیب المحَكمة ، وانفجر في الوقت المناسب ، وفي 

المكان المناسب ، ولََّد حركة نافعة تقلك أنت وأھلك إلى العقبة في العید مثالً ، ما الذي حدث ؟ انفجارات 

صفیحة نفسھا صبھا على المركبة أعط شرارة تحرق المركبة وَمن فیھا ، معنى ھذا في السیارة ، ھذه ال

  الشھوة حیادیة ، إما أنھا قوة دافعة أو قوة مدمرة ، لذلك هللا عز وجل قال :

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّھ َونََھى النَّْفَس َعِن اْلَھَوى * فَِإنَّ اْلَجنَّةَ ِھَي اْلَمأَْوى ﴾   ﴿ َوأَمَّ

  ] 41-40سورة النازعات: [

أرجو هللا لكم أن تسعدوا بحیاتكم ، وأن یكرمكم هللا بزوجة صالحة ، وأن یكرم الفتیات الطاھرات 

  العفیفات بأزواج صالحین ، إنھ نعم المولى ونعم النصیر .

   

 


